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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nugget merupakan salah satu produk pangan berprotein siap saji yang kini 

menjadi trend konsumsi pangan praktis oleh masyarakat. Pada umumnya nugget 

dibuat dari protein hewani. Nugget dengan protein hewani yaitu dengan bahan utama 

daging ayam sudah sangat dikenal dimasyarakat. Selain dengan bahan utama daging 

ayam, nugget juga bisa dibuat dengan bahan utama tempe. Tempe merupakan 

makanan tradisional yang telah dikenal di Indonesia, dibuat dengan cara fermentasi 

atau peragian. Tempe merupakan produk olahan kedelai yang terbentuk atas jasa 

kapang jenis Rhizopus sp. terutama dari spesies Rhizopus oligosporus, melalui proses 

fermentasi. (Redi Aryanta, 2020). 

 Cara pembuatan nugget tempe tidak jauh berbeda dengan nugget daging ayam. 

Setiap 100 gram tempe mengandung protein 20,8 gram, lemak 8,8 gram, serat 1,4 

gram, kalsium 155 mg, fosfor 326 mg, zat besi 4 mg, vitamin B1 0,19 mg, dan 

betakaroten 0,0 mcg. Mutu protein tempe lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kedelai rebus. Tempe memiliki padatan terlarut 34% sedangkan kedelai rebus 14%, 

nitrogen terlarut tempe sebesar 39%, kedelai rebus 6,5%, asam amino bebas pada 

tempe 7,3-12%, kedelai rebus 0,5%, dan daya cerna tempe sebesar 83%, sedangkan 

kedelai rebus 75% (Bastian et al., 2013). Nugget tempe juga bisa divariasikan dengan 

menambahkan bahan pangan lainnya, contohnya labu kuning. 

Labu kuning (Cucurbita moschata) merupakan sayuran yang mempunyai 

peranan penting dalam tatanan menu makanan sehari-hari sebagai sumber zat gizi 

yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Selain mudah dijangkau 
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dan harga yang relative murah labu kuning juga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi 

dan sangat baik bagi kesehatan. Warna kuning atau jingga pada labu kuning 

mengandung karetenoid yang sangat tinggi, seperti betakaroten  (vitamin A), vitamin 

B1, vitamin C, kalsium, fosfor, besi, kalium, niasin, albuminoid, karbohidrat, protein, 

serat, abu, lemak, zat besi, natrium, serta daunya mengandung saponin, flafonoid, 

dan palifenol. Dalam 100 gram labu kuning terkandung betakaroten sebanyak 1,18 

mg, serat 2,70 gram, vitamin C sebesar 23 mg, magnesium sebesar, 66 mg, kalsium 

113 mg, fosfor 118 mg, zat besi 1,8 mg, sodium 9 mg  dan potassium 1.089 mg. 

betakaroten merupakan sumber vitamin A. di dalam tubuh, betakaroten diubah 

menjadi vitamin A yang penting untuk pertumbuhan, penglihatan, dan mencegah 

penyakit kulit (Maulana, 2017). 

Oleh karena itu, pengembangan produk nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning perlu dilakukan. Tujuan penambahan labu kuning pada nugget tempe adalah 

untuk menambah kandungan betakaroten dan serat  pada nugget yang dihasilkan, 

dikarenakan pada tempe kandungan betakaroten sebanyak 0,0 mcg, sedangkan pada 

labu kuning kandungan betakaroten sebanyak 1,18 mg. Dan kandungan serat pada 

tempe 1,4 gram sedangkan pada labu kuning 2,70 gram. Salah satu manfaat 

betakaroten yang sangat vital adalah sebagai molekul antioksidan. Betakaroten dan 

jenis vitamin A lainnya berfungsi dalam pembentukan dan pemeliharaan membran 

sel dan sel epitel pada tubuh seperti pada pernapasan, pencernaan, dan reproduksi. 

Sedangkan kandungan serat yang tinggi pada labu kuning bermanfaat untuk 

melembutkan tinja dan melancarkan pencernaan. Hal ini juga menjadikan labu 

kuning baik untuk mencegah dan menangani sembelit.  Sasaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah orang dewasa usia 19 – 49 tahun. Nugget tempe dengan 
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penambahan labu kuning diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tubuh dan digemari 

sebagai makanan yang kaya gizi. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh penambahan labu kuning  terhadap  mutu nugget tempe? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan labu kuning  terhadap mutu nugget 

tempe. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Membuat nugget tempe dengan penambahan labu kuning  

b. Menentukan mutu organoleptik meliputi rasa, tekstur, warna, aroma dan 

penerimaan nugget secara keseluruhan. 

c. Menentukan mutu hedonik meliputi tekstur, warna dan aroma nugget. 

d. Menganalisis kandungan betakaroten, kadar air dan serat kasar pada nugget. 

e. Menentukan perlakuan terbaik nugget tempe dengan penambahan labu kuning. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi serta informasi 

kepada masyarakat mengenai pembuatan nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning terhadap mutu pada nugget. 

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan terutama 

pengetahuan mengenai nugget tempe dengan penambahan labu kuning  dan hasil 
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penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nugget tempe 

dengan penambahan labu kuning sebagai makanan sehat. 
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